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ในการปลูกถายไตใหแกผูปวยนั้น ปจจัยหนึ่งที่มีผลตอความ

สำาเร็จซึ่งทำาใหผูปวยสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น คือ การทำา HLA 

typing ทั้งระดับ serology และ molecular biology รวมทั้ง

การตรวจความเขากันได  ทั้งนี้เพื่อใหมั่นใจวา ไตที่เลือกใหนั้นมี

คุณภาพเหมาะสมที่สุดสำาหรับผูปวย

วารสารฉบับนี้ จึงขอนำาเสนอเรื่องที่เกี่ยวของกับ HLA และการ

ปลูกถายไตในประเทศไทย เรื่องแรก คือ บทบรรณาธิการ เรื่อง HLA 

Leukocyte Antigen Matching in Kidney Transplantation 

โดยผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงดวงตะวัน  ธรรมาณิชานนท 

จากคณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 

ซึ่งกลาวถึง ความสำาคัญของ HLA matching ในระดับแอนติเจน

และอัลลีล รวมทั้ง HLA epitope matching ที่สงผลตอความ

สำาเร็จของการปลูกถายไต  เรื่องที่สอง คือ นิพนธตนฉบับ เรื่อง 

เกณฑการจัดสรรไตเพื่อใหโอกาสกับผูปวย Highly HLA-

sensitized ไดรับการปลูกถายไต โดยคุณภาวิณี  คุปตวินทุ 

และคณะ จากศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย ซึ่ง 

แสดงใหเห็นวา การปรับเปลี่ยนเกณฑการจัดสรรไตไดเพิ่มโอกาส

การไดรับไตของผูปวย HLA-sensitized ไดรับการปลูกถายไต

จากผูบริจาคไตที่มีภาวะสมองตายเมื่อเทียบกับเกณฑที่ใชอยูเดิม  

เรื่องที่สาม คือ ความสำาคัญของการทดสอบความเขากันไดดวยวิธี

โฟลไซโตเมทรีซ้ำากอนผาตัดปลูกถายไตจากผูบริจาคที่มีชีวิต ณ 

โรงพยาบาลศิริราช  โดยผูชวยศาสตราจารย แพทยหญิงปาริชาติ  

เพิ่มพิกุล และคณะ จากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งกลาวถึงประสบการณการใชเทคนิค flow 

cytometry lymphocyte crossmach ในกรณีของ living-related 

donors ที่โรงพยาบาลศิริราช โดยไดนำาเทคนิคนี้มาใชเปนแหงแรก

ของประเทศไทย 

นอกจากนี้ ยังมีบทความฟนวิชา เรื่อง การตรวจความเขา

กันไดเพื่อการปลูกถายอวัยวะ โดยคุณนิภาพรรณ  ลี้ตระกูล  จาก

งานธนาคารเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ที่ไดกลาวถึง

เทคนิคการตรวจ HLA typing ดวยวิธีซีโรโลยีและวิธีอณูชีววิทยา 

รวมทั้งเทคนิคการตรวจหาแอนติบอดีตอ HLA และการตรวจ

ความเขากันไดดวยวิธีตางๆ ที่นิยมใชในปจจุบัน ซึ่งเปนขอมูลที่

เปนประโยชนกับแพทยในการพิจารณากอนการปลูกถายไตและ

อวัยวะอื่นใหกับผูปวย

เรื่องที่นาสนใจและเปนประโยชนอีกเรื่องหนึ่ง คือ บทความ

พิเศษ เรื่อง The HLA-B15 ซึ่งไดรับความอนุเคราะหจาก

ศาสตราจารยเกียรติคุณ แพทยหญิงทัศนยานี  จันทนยิ่งยง  

คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ผูริเริ่ม

ทำาการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับความสลับซ้ำาซอนของ HLA-B15 ที่

เปนแอนติเจน HLA ที่พบไดบอยและมีความสำาคัญทางคลินิก

ซ่ึงสงผลตอความสำาเร็จของการรักษาดวยการปลูกถายอวัยวะใน

คนไทยและคนเอเชีย 

ในวารสารฉบับนี้ยังมียอวารสาร เรื่อง แอนติบอดีเอชแอลเอ 

ของผูปลูกถายไตกอนการปลูกถายไต ที่จำาเพาะตอผูบริจาคไต 

มีความเกี่ยวของกับการปฏิเสธไตปลูกถายโดยแอนติบอดี 

การไมทำางานของไตปลูกถายและการเสียชีวิตของผูปวย โดย

ดร. โกมล  หลวงตระกูล จากคณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นอกจากนี้ในวารสารยังไดรวบรวมบทคัดยอจากการประชุม

วิชาการงานบริการโลหิตระดับชาติ ครั้งที่ 22 ประจำาป 2557 

วันที่ 19 - 21 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมแมนดาริน ซึ่งจัดโดย

ศูนยบริการโลหิตแหงชาติ สภากาชาดไทย เพื่อประโยชนสำาหรับ

การศึกษาและคนควาวิจัยในงานบริการโลหิต 

หวังเปนอยางยิ่งวา วารสารฉบับนี้คงใหความรูและเปน

ประโยชนตอผูอานเชนเคย

ศศิธร เพชรจันทร

บรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง 
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กอนอื่นผมตองขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย แพทยหญิง

อำาไพวรรณ  จวนสัมฤทธิ์ ซึ่งไดรับเลือกเปนกรรมการบริหารสมาคม

โลหิตวิทยาแหงประเทศไทย และจะรับหนาที่เปนบรรณาธิการ 

วารสารโลหิตวิทยาและเวชศาสตรบริการโลหิตตอไป

วารสารฉบับนี้มีนิพนธตนฉบับที่นาสนใจ คือ Prognostic 

impact of p53, Bcl-2, and p-glycoprotein expressions 

in peripheral T-cell lymphoma, not otherwise specified 

(PTCL, NOS) in Thai patients โดย จักราวดี  จุฬามณี และ

คณะ ไดศึกษาความสัมพันธระหวางการแสดงออกของ p53, 

Bcl-2 และ p-glycoprotein กับพยากรณโรคและอัตราการรอด

ชีวิตในผูปวยมะเร็งตอมน้ำาเหลืองชนิด PTCL, NOS ซึ่งเปนโรค

ที่พบบอยในภูมิภาคแถบนี้ ผลการศึกษาไมพบความสัมพันธดัง

กลาว เรื่อง ความชุกของพาหะ alpha-thalassemia ของอาสา

สมัครบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา โดย เนรัฐชลา  สุวรรณคนธ 

และคณะ สำารวจความชุกของพาหะ α-thalassemia ชนิดตางๆ 

ของอาสาสมัครบุคลากรที่อยูในวัยเจริญพันธุของมหาวิทยาลัย

พะเยา ซึ่งจะมีประโยชนในการใหคำาปรึกษาและชวยใหผูเปนพา

หะของ α-thalassemia สามารถวางแผนครอบครัวไดอยางถูก

ตอง เพื่อปองกันการมีบุตรเปนโรค α-thalassemia ที่รุนแรง  

และอีกเรื่องคือ A Modified Mixing Test with a Proposed 

Cutoff Value to Screen for Clotting Factor Inhibitors โดย 

เบญจพร  อัคควัฒน และคณะ ไดเสนอจุดตัดของการตรวจคัด

กรอง mixing study ที่มีความไว (sensitivity) ตอการตรวจคัด

กรองหาสารตานปจจัยการแข็งตัวของเลือดในผูปวยภาวะเลือดออก 

งาย แตตองไมไวตอ lupus anticoagulants  พบวาคาจุดตัดที ่

เหมาะสมที่สุด คือ APTT ratio มากกวา 0.10 ซึ่งจะมีความไว 

รอยละ 100 ทั้งนี้การเลือก lot น้ำายาที่เหมาะสมก็จะชวยใหการ

ตรวจมีความจำาเพาะสูงดวย 

สำาหรับบทความฟนวิชาในฉบับนี้ ปุณวัฒน  หวังรุงโรจน และ

คณะ ไดทบทวน ความคลาดเคลื่อนในการวินิจฉัยฮีโมโกลบิน 

ผิดปกติจากเทคนิคท่ีใชในการตรวจวิเคราะหชนิดและปริมาณ 

ฮีโมโกลบิน ทำาใหทราบและเขาใจขอจำากัดของเทคนิคแตละอยาง

ซึ่งอาจสงผลตอการแปลผลและการวินิจฉัยโรคได  นอกจากนี้ผม

ไดเขียนบทความพิเศษเรื่อง การดูแลรักษาผูปวยถูกงูกะปะกัด 

ปญหางูกัดยังเปนปญหาสาธารณสุขที่สำาคัญของประเทศไทย งู

กะปะเปนงูในกลุม pit viper ที่มีความชุกในภาคใต บทความจะ

กลาวถึงกลไกการออกฤทธิ์ของพิษของงูกะปะ ลักษณะทางคลินิก

ของผูปวยที่ถูกงูกะปะกัด การวินิจฉัย การประเมินความรุนแรง 

และการรักษาผูปวยงูกะปะกัด 

กองบรรณาธิการหวังเปนอยางยิ่งวาผลงานดังกลาวจะมี

ประโยชนแกสมาชิกอันจะนำาไปประยุกตในการดูแลผูปวยหรือ

กระตุนในสมาชิกผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพตอไป

อานุภาพ เลขะกุล

บรรณาธิการ

บรรณาธิการแถลง


